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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle zákona č.245/2008 Z.  z. o výchove 

a vzdelávaní, vyhlášky č.306/2008 Z. z. o materskej škole a vyhlášky č.308/2009 Z.z. v znení 

neskorších predpisov ako aj zákona 596/2004 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s 

prihliadnutím na špecifické podmienky Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa 

Hopku, Ul. J. Švermu 4, Michalovce. 

 

2. CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY 

Materská škola je 4 triedna. Priestorové a funkčné členenie je plne v súlade s vyhláškou MZ 

SR č. 527/2007 Z. z. o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Stravovanie zabezpečuje vlastná 

školská jedáleň. Výdaj jedál sa realizuje v každej triede. K objektu materskej školy patrí aj školský 

dvor, ktorý je vybavený trávnatou plochou, pieskoviskami a hrovými prvkami.  

Materská škola pracuje podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu ,,Hopkáči na ceste za 

dobrodružstvom“, ktorý je vypracovaný podľa štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne 

vzdelávanie.   

Materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie  pre deti od 3 do 6 rokov, vo výnimočnom prípade 

možno prijať dieťa od dovŕšenia 2,5 roka veku,  ako aj pre deti s odloženou školskou dochádzkou. Pri 

výchove a vzdelávaní vychádzame z celkového cieľa predprimárneho vzdelávania, ktorým je 

dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre 

školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. 

CMŠ zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v duchu katolíckej viery, vychádzajúc z učenia 

gréckokatolíckej cirkvi a účasti na duchovných aktivitách. 

 

3. PRÁVA DIEŤAŤA:  

a) rovnoprávny prístup k vzdelaniu,  

b) bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky 

v materských školách, 

c) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku, 

d) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav, 

e) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,  

f) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,  

g) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

h) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému 

stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,  

ch) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu 

násiliu, 

i) na slobodnú voľbu krúžkov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu 

ustanovenom školským vzdelávacím programom,  

j) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, 
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k) na individuálne vzdelávanie  

l) dieťa so ŠVVP má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré 

zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a 

vzdelávanie umožňujú.  

Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky,  deťom žiadateľov 

o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie, stravovanie v MŠ 

za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky. 

 

4. POVINNOSTI DIEŤAŤA: 

a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb, 

b) dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy,  

c) šetrne zaobchádzať s majetkom školy,  

d) konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť iných,  

e) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich kamarátov a zamestnancov školy, 

f) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

  

5. PRÁVA RODIČOV (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV): 

a) vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúcu 
schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, 
národnosti a etnickej príslušnosti, 
b) zákonný zástupca má právo žiadať, aby výchova a vzdelávanie boli v súlade so súčasným poznaním 
sveta,  
c) oboznámiť sa s výchovno - vzdelávacím programom školy a školským poriadkom, 
d) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,  
e) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,  
f) zúčastniť sa výchovy a vzdelávania, po predchádzajúcom súhlase riaditeľky CMŠ,  

g) vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.  

 

6.  POVINNOSTI RODIČOV (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV):  

a) dodržiavať školský poriadok, 

b) rešpektovať výchovno – vzdelávacie potreby dieťaťa, 

c) dbať na kultúrne a sociálne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby,  

d) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti, zdr. problémoch alebo iných závažných 

skutočnostiach jeho dieťaťa, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,  

e) nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,  

f) prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,  

g ) oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti v škole  
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h) zákonný zástupca je povinný viac ako trojdňovú neprítomnosť dieťaťa v materskej škole z dôvodu 

infekčného ochorenia dokladovať potvrdením od lekára. Pri absencii dieťaťa, ktoré plní povinné 

predprimárne vzdelávanie v MŠ, môže rodič ospravedlniť 7 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri viac 

ako 7 dní, musí predložiť „Potvrdenie od lekára“, 

ch) pravidelne uhrádzať príspevky za pobyt v MŠ v stanovených termínoch, 

i) zákonný zástupca rešpektuje pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecno- 

záväznými nariadeniami a vnútornými predpismi materskej školy 

j) zákonný zástupca spolupracuje so zamestnancami MŠ, pravidelne sa informuje prostredníctvom 

informačných systémov (nástenky, webová stránka...) a aktívne sa zaujíma o dianie v materskej škole, 

k) zákonný zástupca sa zaujíma o správanie svojho dieťaťa v materskej škole a zapája sa do aktivít 

organizovaných materskou školou, 

l) zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v MŠ nesmie používať mobilné telefóny  

a prostredníctvom nich prenášať informácie tretím osobám o ostatných deťoch a zamestnancoch MŠ. 

 

7. PRÁVA ZAMESTNANCOV MATERSKEJ ŠKOLY 

Pedagogický a odborný zamestnanec má ako každá fyzická osoba právo na ochranu svojej 

osobnosti, na ochranu života, zdravia občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia a svojho 

mena. Uvedené práva sa zaručujú každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania. Výkon 

práv a povinností musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie uvedené práva zneužívať na 

škodu druhému.  

Všeobecnú a osobitú ochranu pred útokmi, ktoré sú priestupkami, trestnými činmi alebo zásahmi do 

jeho práva na ochranu osobnosti a nastanú počas výkonu pedagogickej alebo odbornej činnosti 

poskytuje právny poriadok.  

 

8. POVINNOSTI ZAMESTNANCOV MATERSKEJ ŠKOLY 

Pracovná disciplína založená na vzájomnej pomoci a na kladnom vzťahu ku práci je 

predpokladom úspešného plnenia úloh v materskej škole.  

Zamestnanci sú povinní:  

- dodržiavať pracovnú disciplínu,  

- plne využívať pracovný čas, 

- pracovať zodpovedne, iniciatívne a riadne podľa svojich síl, 

- pri práci sa riadiť platnými predpismi a smernicami a dodržiavať zásadu spolupráce, 

- riadiť sa školským vzdelávacím programom, 
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- pripravovať si pomôcky súvisiace s vyučovaním a výchovnou činnosťou, 

- ďalej sa vzdelávať a to samostatným štúdiom alebo v organizovaných formách ďalšieho 

vzdelávania pedagogických zamestnancov, 

- zamestnanec je povinný zúčastňovať sa PP,PR, MZ,  

- sústavne sa snažiť utvárať dobrý vzťah rodičov a verejnosti k zariadeniu, byť svojim osobným 

životom príkladom, svojím konaním a vystupovaním v škole i na verejnosti poskytovať záruku 

dobrej výchovy detí 

Zamestnanci sú povinní zodpovedne, presne a  dochvíľne plniť pokyny nadriadených zamestnancov. 

Ak zamestnanec zistí, že uvedený pokyn je v rozpore s právnymi predpismi alebo záujmami 

spoločnosti, alebo že by jeho vykonaním vznikla škoda, upozorní na to riaditeľa zariadenia skôr než 

pokyn vykoná.  

Ak zamestnanec nemôže dôjsť do práce, je povinný to hneď oznámiť nadriadenému zamestnancovi.  

Bez súhlasu nadriadeného zamestnanca sa nesmie zamestnanec vzdialiť z pracoviska.  

Zamestnanci musia oznámiť dôležité osobné údaje, najmä zmenu rodinného stavu, narodenie 

dieťaťa, zmenu bydliska a pod.  

Zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré v záujme zamestnávateľa nie 

je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.  

 

9. PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM MŠ 

Cirkevná materská  škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku je MŠ s celodennou (s 

možnosťou poldennej) výchovou a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 2 do 

6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou 

školskou dochádzkou. Predprimárne vzdelávanie zabezpečuje materská škola  deťom v čase od 6,30h. 

do 16,30 h. na základe potrieb  a požiadaviek zákonných zástupcov a súhlasného stanoviska 

zriaďovateľa.  

MŠ je pavilonového typu a tvoria ju 3 budovy, 4 triedy. Každá trieda má svoj vlastný vstup, šatňu, 

herňu, spálňu, umyvárne, sociálne zariadenia, výdajne jedál, šatne pre personál, priestory pre čistiace 

prostriedky, miestnosti pre uloženie učebných pomôcok. Budovy sú vykurované ústredným plynovým 

kúrením s vlastnou kotolňou. Celý areál  materskej školy je oplotený a nachádza sa tu trávnatá 

plocha, pieskoviská, hrové prvky pre deti MŠ. 

Riaditeľka CMŠ: Mgr. Katarína Čintalová 

Zástupkyňa riaditeľky MŠ: Mgr. Eva Hrušovská 

Zástupca zamestnancov: Bc. Andrea Kopková 

Vedúca šk. jedálne: Martina Petríková  
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Riaditeľka materskej školy určí pre každú triedu triednu učiteľku, ktorá zodpovedá za úplnosť a 

správnosť pedagogickej a ďalšej dokumentácie vrátane dokumentácie o deťoch. Ďalej zabezpečuje 

triednu agendu, spolupracuje so zákonným zástupcom dieťaťa, všeobecným lekárom pre deti a 

dorast a príslušným detským zariadením. Ak je triedny učiteľ neprítomný viac ako 30 po sebe idúcich 

dní, riaditeľ ustanoví na jeho zastupovanie iného pedagogického zamestnanca.  

Materská škola si vedie školskú, triednu a inú dokumentáciu. Vypĺňa sa tak, aby ju nebolo možné 

meniť. Opravy sa robia prečiarknutím chybného údaja (hviezdičkou) s dátumom opravy a podpisom 

osoby, ktorá chybu opravila. Pedagogická dokumentácia sa v materskej škole vedie v štátnom jazyku.   

 

9.1 Prevádzka materskej školy 

 
Prevádzka materskej školy je zabezpečená počas pracovných dní v čase od 6:30 do 16:30 

hodiny.  

Počas víkendov a štátnych sviatkov prevádzka materskej školy nie je zabezpečená.  

V čase školských prázdnin môže byť prevádzka materskej školy obmedzená z dôvodu nízkeho počtu 

detí. 

Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. (ďalej len 

„vyhláška o materskej škole“) taxatívne určuje, že cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy 

preruší najmenej na tri týždne z dôvodov: potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, 

dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania NV a dovolenky zamestnancov.  

Prerušenie prevádzky materskej školy oznámi riaditeľ vopred. Počas ostatných školských prázdnin sa 

z dôvodu zníženého stavu detí aktuálne obmedzí prevádzka niektorých tried, triedy sa môžu spájať so 

zreteľom na dodržanie maximálneho počtu detí na triedu. V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ 

v mesiaci júl 3 týždne. Zákonný zástupca do 31. mája záväzne prihlási svoje dieťa  na pobyt v MŠ 

v mesiaci júl a uhradí príspevok za MŠ a stravu do 15. júna.  

Materská škola pred jednotlivými školskými prázdninami môže zisťovať predbežný záujem zákonných 

zástupcov o dochádzku detí do materskej školy v čase prázdnin. Pri zníženom záujme zákonných 

zástupcov  o materskú školu môže dôjsť  k zmene organizácie výchovno – vzdelávacej činnosti, 

rozsahom a spôsobom zabezpečenia stravovania, vykurovania atď.  

O prípadnom prerušení alebo obmedzení prevádzky informuje riaditeľka zriaďovateľa a zákonných 

záatupcov písomným oznamom, ktorý je vyvesený na nástenke každej triedy, ktorej sa zmena týka.  V 

prípade celoškolského obmedzenia alebo prerušenia je oznam prístupný na web. sídle materskej 

školy a na nástenkách v materskej škole.  
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 9.2 Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne 

možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Predprimárne vzdelávanie je povinné pre dieťa, ktoré 

dosiahlo 5 rokov veku do 31. augusta. Povinné predprimárne vzdelávanie trvá jeden školský rok. Ak 

dieť po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, bude pokračovať v plnení 

povinného predprimárneho vzdelávania ešte jedn školský rok za podmienok ustanovených v zákone.  

Pri prijímaní detí do materskej školy sa dodržiava zásada:  

- rovnakého prístupu k výchove a vzdelávaniu (§ 3 písm. c) školského zákona)  

- zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. d) školského zákona) d) 

zákona č. 245/2008 Z. z).  

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma: 

✓ prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, 

✓ spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,  

✓ dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej 

dochádzky, 

✓ dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky, 

✓ dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

✓ do CMŠ prednostne dieťa, ktorého súrodenec navštevuje MŠ 

Do materskej školy sa prijímajú deti vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa 

na predprimárne vzdelávanie, spolu so žiadosťou zákonný zástupca predkladá:   

a) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, že dieťa 

môže absolvovať predprimárne vzdelávanie v „bežnej“ materskej škole, - v špeciálnej triede „bežnej“ 

materskej školy alebo - v materskej škole pre deti so ŠVVP (Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 

dieťaťa na pobyt v kolektíve predkladá zástupca dieťaťa iba pred prvým vstupom dieťaťa do 

predškolského zariadenia.) 

b) údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.  

Do materskej školy sa na základe žiadosti zákonného zástupcu môžu prijímať aj deti so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca k žiadosti predloží:  

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,              

- vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,               

- odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.  

Z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako aj z odporúčania 

všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so 

ŠVVP: - do „bežnej“ materskej školy (ako individuálne začleneného alebo vzdelávajúceho sa v 

špeciálnej triede bežnej materskej školy) alebo - do materskej školy pre deti so ŠVVP (ak ide o 

materskú školu pre deti so zdravotným znevýhodnením, ide o špeciálnu materskú školu). Prijímanie 

detí so ŠVVP do „bežnej“ materskej školy je možné, avšak riaditeľ materskej školy musí zvážiť: - či 
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má vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne atď.) na prijatie tohoto dieťaťa 

alebo - bude schopný tieto podmienky dodatočne, v spolupráci so zriaďovateľom vytvoriť po prijatí 

takéhoto dieťaťa. Počet detí v triede po prijatí dieťaťa so ŠVVP podľa § 28 ods. 12 školského 

zákona môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so ŠVVP. Maximálny počet detí so ŠVVP 

zaradených v jednej triede „bežnej“ materskej školy sú dve. 

Deťmi so ŠVVP sú deti: - so zdravotným znevýhodnením, ktorými sú deti:  so zdravotným 

postihnutím, t. j deti s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, 

telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími 

pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím,  deti choré alebo zdravotne 

oslabené,  deti s vývinovými poruchami,  deti s poruchami správania, - zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a - s nadaním. 

 Miesto a čas podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka po dohode so 

zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 1. mája do 

31. mája. Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do 

materskej školy. 

Spôsob podania žiadosti: - osobne, - poštou alebo kuriérom na adresu MŠ,  

- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu  

- elektronickým podaním do elektronickej schránky MŠ 

- elektronickým dokumentom, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

Do materskej školy sa deti prijímajú aj priebežne, počas školského roka, ak je voľná kapacita. 

O prijatí dieťať do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) 

zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy 

rozhodne riaditeľ do 30. júna. 

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy vydal rozhodnutie o:  

- prijatí dieťaťa do materskej školy, 

- prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt  

- prijatí dieťaťa do materskej školy, v ktorom určil adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt. 

Zákonný zástupca je povinný informovať MŠ o zmenách v zdravotnom stave dieťaťa alebo iných 

závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa podľa 

§144 ods. 7 písm. d.) školského zákona.  Ak zákonný zástupca nebude informovať MŠ o zmenách v 

zdravotnom stave dieťaťa alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 

výchovy a vzdelávania dieťaťa, po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu 

pristúpi MŠ k vydaniu rozhodnutia: - o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ z podnetu riaditeľa školy, 
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-o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, z dôvodu, že MŠ nie je schopná vzhľadom na 

svoje podmienky poskytnúť dieťaťu výchovu a vzdelávanie primeranú druhu  a stupňu jeho 

zdravotného znevýhodnenia.  

Maximálny počet detí v  triede materskej školy je stanovený podľa § 28 ods. 9  školského zákona s  

účinnosťou od 01. januára 2021 nasledovne:  

 

Vekové zloženie detí Počet detí 

3 až 4 ročné deti 20 

4 až 5 ročné deti 21 

5 až 6 ročné deti 22 

3 až 6 ročné deti 
21 

 

Riaditeľ materskej školy môže prijať vyšší počet detí do triedy len o tri deti. 

 

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE musí plniť každé dieťa, ktoré 

- dovŕši päť rokov veku, do 31. augusta (vrátane), 

- dovŕši päť rokov a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho  vzdelávania,  

- dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, bez ohľadu na to, či plnilo povinné 

predprimárne vzdelávanie formou individuálneho vzdelávania,  

- nedovŕšilo päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa ako dieťaťa 

plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenia (príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast),  

- dovŕšilo päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do MŠ, 

lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa.  

Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka konkrétnej materskej školy a po prerokovaní 

s pedagogickou radou školy a zverejní na viditeľnom mieste. 

  

9.3 Adaptačný  a diagnostický pobyt dieťaťa  

Adaptačný pobyt je individuálny pre každé dieťa a môže mať rôznu dĺžku – jednu až štyri 

hodiny denne, maximálne po dobu troch mesiacov. Predpokladom úspešného zvládnutia 

adaptačného pobytu je spolupráca zákonných zástupcov s pedagogickými zamestnancami materskej 

školy. Ak je proces adaptácie úspešný a „rýchlejší“ ako sa predpokladalo, môže byť ukončený aj skôr. 

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti môže riaditeľka školy po prerokovaní so zákonným 
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zástupcom dieťaťa  a písomnej žiadosti zákonného zástupcu rozhodnúť o prerušení dochádzky 

dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.  

Riaditeľ materskej školy vo vzťahu k adaptačnému a diagnostickému pobytu má možnosť: 

-Vydať rozhodnutie o prijatí na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt, podľa § 5 ods. 14 písm. b) 

zákona 596/2003 Z.z.  alebo 

-Vydať rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ podľa § 5 ods. 14 písm. b) zákona 596/2003 Z.z. a v tomto 

rozhodnutí, podľa § 59 ods. 8 šk. zákona určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa. 

 

9.4 Prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy 

 
Rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy vydáva riaditeľ MŠ podľa § 5 ods. 

14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. od 1. januára 2020 aj bez predchádzajúcej žiadosti zákonného 

zástupcu, ak na to existujú dôvody. Teda aj v čase pred uplynutím adaptačného alebo diagnostického 

pobytu. Ak nastanú dôvody a bude potrebné na určité obdobie prerušiť dochádzku dieťaťa do MŠ, 

tak riaditeľ MŠ po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, vydá rozhodnutie o 

prerušení dochádzky dieťaťa v termíne od-do. Vydaním rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa 

do MŠ sa vytvára priestor na eliminovanie dôvodov, ktoré viedli k prerušeniu dochádzky, na 

absolvovanie idikovaných vyšetrení atď.  

O prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy z dôvodu zníženej adaptačnej schopnosti vydá 

riaditeľka školy písomné rozhodnutie. V tomto rozhodnutí sa uvádza presný čas - dátum, od kedy do 

kedy bude dochádzka dieťaťa do MŠ prerušená. Zákonný zástupca dieťaťa so zníženou adaptačnou 

schopnosťou v dostatočnom časovom predstihu oznámi riaditeľke školy, či bude dieťa pokračovať v 

predprimárnom vzdelávaní.  

Z dôvodu prerušenia dochádzky dieťaťa do materskej školy (na žiadosť zákonného zástupcu 

dieťaťa) na dobu dlhšiu ako je 30 po sebe nasledujúcich dní zákonný zástupca  podá písomnú žiadosť. 

V žiadosti o prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ zákonný zástupca uvedie dôvod neprítomnosti a 

jeho predpokladaný nástup do MŠ. Následne sa zákonnému zástupcovi vydá rozhodnutie o prerušení 

dochádzky na dobu ním požadovanú.  

9.5 Predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania 

Podľa § 5  ods. 14 pís. d) zákona č. 596/ 2003 Z. z. môže  riaditeľka školy rozhodnúť o predčasnom 

skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o dieťa plniace PPV a to v prípade: 

a) zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadal o predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania v 

materskej škole, 
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b) dieťa svojim správaním a konaním obmedzuje práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a 

vzdelávania, 

c) zákonný zástupca dieťaťa závažným spôsobom poruší školský poriadok  

d) zákonný zástupca dieťaťa svojim konaním ohrozí zdravie a bezpečnosť detí alebo zamestnancov 

materskej školy, zámerne poškodí majetok školy, 

e) zákonný zástupca dieťaťa neinformuje školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a iných 

závažných okolnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, 

f) zákonný zástupca odmietne absolvovať odborné vyšetrenia, ak sa špeciálnevýchovno–vzdelávacie 

potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do materskej školy a je potrebné zmeniť formu 

vzdelávania dieťaťa podľa § 108 ods. 1 školského zákona, 

g) predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania odporučí príslušné zariadenie výchovného 

poradenstva a prevencie, 

h) predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania odporučí všeobecný lekár pre deti a dorast 

alebo lekár špecialista. 

 

9.6 Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa/ bezpríznakovosti 

Písomné vyhlásenie o tom, že dieťaťa neprejavuje príznaky prenosného infekčného ochorenia a 

nemá nariadené karanténne opatrenie, podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/20007 Z.z. predkladá 

zákonný zástupca materskej škole až po prijatí dieťaťa do MŠ, a to:  

a) pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy, 

b) vždy po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako 5 kalendárnych dní, 7 dní ak ide o dieťa s povinným 

predprimárnym vzdelávaním 

Toto vyhlásenie sa v praxi nazýva ,,Vyhlásenie o bezinfekčnosti“ alebo „Písomné vyhlásenie o 

bezpríznakovosti“, pričom nesmie byť staršie ako jeden deň.  

 

9.7 Organizácia tried  

Materská škola má 4 triedy. Triedy sú označené názvami: Lienky, Žabky, Sovičky a Včielky. 

Označenie tried je len orientačné.  Vekové zloženie detí v triedach sa mení a prispôsobuje sa počtu a 

veku novoprijatých detí.  

V čase od 6:30 – 7:00 hod a 16:00-16:30 je pre deti zabezpečená prevádzka materskej školy v jednej 

tzv. zbernej triede, kde sa učiteľky pravidelne striedajú podľa rozpisu.  

Prevádzka v triedach je od 7:00 do 16:00 hod. 
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 Personálne zabezpečenie v  jednotlivých triedach v šk. roku 2021/2022:  

 

     

P. učiteľky: Zuzana Ovsaníková 

                  Bc. Božena Hreňová 

Asistent učiteľa: Bc. Martina Jusková 

 

 

P. učiteľky: Bc. Andrea Kopková 

                        Mgr. Katarína Čintalová 

 

      P. učiteľky: Bc. Monika Harvanová 

              Ľubica Nemjová 

                   

   

P. učiteľky: Mgr. Eva Hrušovská 

                            Mgr. Miroslava Schónová 

Pedagogický asistent: Rút Zorvanová 

 

 

 

Deti sa do jednotlivých tried zaraďujú vždy na začiatku školského roka spravidla podľa veku a podľa 

kapacity v jednotlivých triedach.  

Počas školského roka môže riaditeľka preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita 

jednotlivých tried dovoľuje.  

Rozhodnutie o preradení z jednej triedy do druhej sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí len v 

dokumentácii príslušných tried.   

 

 

 

 



Školský poriadok Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku 16 

9.8  Formy denných činností 

Pri organizácií činností spojených s uspokojovaním základných fyziologických potrieb detí má 

učiteľka vždy na zreteli  dodržiavanie psychohygieny detí a ochrany ich zdravia. Výchovno-vzdelávacia 

činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených foriem denných činností. V týchto formách sa 

vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú 

rozmanité potreby a záujmy. Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej 

triede je spracované vo forme denných činností.  

 Súčasťou vzdelávacích činností v materskej škole a to v oblasti náboženskej výchovy je 

predovšetkým viesť deti k pochopeniu potreby modlitby, pestovať pozitívny vzťah k liturgii v školskej 

kaplnke zasvätenej blahoslavenému biskupovi Vasiľovi Hopkovi. Pedagogickí zamestnanci svojím 

príkladom svedčia a učia deti modliť sa, modlitbou oslavovať a velebiť Boha, prosiť o požehnanie pre 

našu prácu, snaženia, ale i ďakovať za dary a dobrodenia. 

 

DENNÝ PORIADOK MATERSKEJ ŠKOLY 

Čas Činnosť 

 
06:30 – 08:45 

Príchod detí do materskej školy, privítanie pozdravom, hry a činnosti detí podľa výberu detí, 
zdravotné cvičenie, ranný kruh – oboznámenie sa s témou dňa, aktivitami, spoločná modlitba 

  

08:45 – 09:00 Činnosti zabezpečujúce životosprávu  DESIATA, stolovanie, stravovanie, osobná hygiena 

  

09:00 – 11:00 Vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, vychádzky, pohybové aktivity 

  

11:10 - 11:50 Činnosti zabezpečujúce životosprávu  OBED, stravovanie, stolovanie, osobná hygiena 
 
Odpočinok 

  

     14:10 Činnosti zabezpečujúce životosprávu  OLOVRANT, stravovanie, stolovanie, osobná hygiena 

  

14:50 – 16:30 Hry a činnosti podľa výberu detí, individuálne, skupinové, krúžková činnosť, hodnotenie dňa 
 

     16:30 Ukončenie prevádzky 
 

 

Denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov na nástenke pred triedou a  na webovom 

sídle materskej školy. 
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9.9 Dochádzka dieťaťa do materskej školy 

Do materskej školy privádza zákonný zástupca dieťa v čase od 6:30-8:15 hod. Preberá si ho 

zvyčajne v čase od 14:45-16:00 resp. do 16:30 hod. Ak zákonný zástupca nedodržiava stanovený čas, 

dochádza k narušeniu prevádzky zariadenia, harmonogramu pracovných činností a porušovaniu 

školského poriadku. Povinnosťou zákonného zástupcu je školský poriadok dodržiavať. Pokiaľ zákonný 

zástupca potrebuje v nevyhnutých prípadoch priviesť dieťa neskôr, alebo ho skôr vyzdvihnúť, je 

potrebné spôsob preberania dieťaťa vopred dohodnúť s učiteľkou ústne, prípadne telefonicky.  

Pri príchode aj preberaní dieťaťa z a do materskej školy je zákonný zástupca povinný odovzdať a 

prevziať dieťa osobne. Zákonný zástupca je taktiež povinný informovať učiteľku o mimoriadnych 

udalostiach napr. zlý spánok atď.  

 

9.10 Odhlasovanie dieťaťa z MŠ 

Ak je zákonnému zástupcovi dieťaťa, vopred známa neprítomnosť dieťaťa v materskej škole, 

nahlási to učiteľkám v triede. Ak je neprítomnosť dieťaťa náhla, odhlasuje zákonný zástupca dieťa zo 

stravy telefonicky  na tel. č.: 056/628 34 38, 0907/244 585 v čase do 7:30 hod., najskôr však do 8:00 

hod. Pokiaľ zákonný zástupca neodhlási dieťa, je mu na tento deň započítaná plná stravná jednotka.   

 

9.11 Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v MŠ 

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný podľa 

§144 ods. 9 školského zákona oznámiť MŠ bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Podľa 

§144 ods. 10 školského zákona sa za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa považuje:  

- choroba, 

- lekárom nariadený zákaz dochádzania do školy, 

- rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa z MŠ pri príznakoch ochorenia počas dňa, 

- mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, 

- náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, 

- mimoriadne udalosti v rodine, 

- účasť dieťaťa na súťažiach. 

Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske ošetrenie, trvá dlhšie ako 3 po 

sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára. To 

znamená, že: 

- ak dieťa nepríde do MŠ tri dni, jeho neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca, 
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- ak dieťa chýba viac ako 5 po sebe nasledujúce vyučovacie dni z dôvodu ochorenia, 

vyžadujúceho lekárske ošetrenie, MŠ požaduje od zákoného zástupcu potvrdenie od lekára. 

V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže minister školstva, 

vedy, výskumu a športu upraviť počet dní neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní v MŠ podľa 

aktuálnej epidemiologickej situácie.  

Ak dieťa nie je prítomné v MŠ viac ako 5 dní z iných dôvodov, napr. že trávi čas so starou mamou, ide 

na dovolenku s rodičmi, má prerušenú dochádzku a pod., pri návrate dieťaťa do MŠ zákonný zástupca 

predkladá len písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a 

nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň. V tomto prípade 

zákonný zástupca nepredkladá potvrdenie od lekára. Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa podľa § 

24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z.z. sa vyžaduje z epidemiologických dôvodov kvôli ochrane zdravia 

ostatných detí v kolektíve. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné 

predprimárne vzdelávanie v MŠ na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní aj z dôvodu choroby. Pri 

absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie 

od lekára“. Ak rodič nezdôvodní neprítomnosť dieťaťa v materskej škole alebo závažným spôsobom 

opakovane poruší školský poriadok školy, riaditeľka školy po predchádzajúcom písomnom upozornení 

môže ukončiť dochádzku dieťaťa do MŠ.  

Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, 

riaditeľka MŠ má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu zákonného zástupcu 

dieťaťa konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného 

predprimárneho vzdelávania.  

9.12 Preberanie dieťaťa z MŠ inou osobou ako zákonný zástupca 

Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľka, (v mimoriadnom prípade riaditeľkou 

poverený pedagogický zamestnanec PA, AU), ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia, až po jeho 

odovzdanie učiteľke, ktorá ju strieda v práci, zákonnému zástupcovi, alebo inej splnomocnenej 

osobe. Zákonný zástupca privedie dieťa do materskej školy spravidla do 8,15 hod.. Prevzatie dieťaťa 

môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie 

do MŠ.  Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť 

aj svoje ďalšie maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú osobu, ktorá po prevzatí za dieťa 

zodpovedá. V prípade, že zákonní zástupcovia majú súdnym rozhodnutím, prípadne predbežným 

opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného 

rozhodnutia) informovať triednu učiteľku. O takýchto zmenách sú následne informované všetky 

učiteľky materskej školy. Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa 
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z materskej školy, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom 

roku. Zákonný zástupca preberá dieťa v čase od 12,00 hod. do 12,30 hod. alebo od 14,45 hod. do 

16,30 hod..  

 

9.13  Nevyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy 

V prípade, že zákonný zástupca nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia 

prevádzky materskej školy, je učiteľka oprávnená kontaktovať ho. Učiteľka môže kontaktovať aj 

ďalšie osoby uvedené v splnomocnení na preberanie dieťaťa z materskej školy.  

Ak sa zákonní zástupcovia nepostarajú o včasné vyzdvihnutie dieťaťa z MŠ 2x po sebe, budú písomne 

upozornení. Učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov.  

V prípade, ak má MŠ podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom 

alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce 

zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude MŠ po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného 

zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1. zákona č. 305/2005 Z. 

z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

9.14  Organizácia v šatniach 

Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase od 6,30 do 8,15 

hod. a od 14,45 do 16,30 hod. pred vstupom do šatne si dôkladne očistia obuv a dezinfikujú ruky. Pri 

prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti v spolupráci 

s učiteľkou. Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá zákonný zástupca, tiež za stále 

pripravené náhradné oblečenie pre prípad znečistenia a premočenia. Za estetickú úroveň v šatni 

zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za hygienu a uzamknutie vchodu určený nepedagogický 

zamestnanec. Všetky veci dieťaťa musia byť označené menom. 

 

9.15  Organizácia v umyvárni 

Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, zubnú kefku a pohár. Za pravidelnú výmenu uterákov, 

čistenie hrebeňov a suchú podlahu zodpovedá príslušný nepedagogický zamestnanec. Deti sa 

v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom 

a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC 

a dodržiavanie hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka 

príslušnej triedy. Zákonní zástupcovia nevstupujú do detskej umyvárne, WC a nepoužívajú školské 

WC (len v nevyhnutných prípadoch). V umyvárni zodpovedá za bezpečnosť detí učiteľka. 
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Počas mimoriadnej situácie, pandémie COVID – 19 sa čistenie zubov neuskutočňuje, nepoužívajú sa 

uteráky, iba jednorázové papierové utierky.  

 

9.16 Organizácia v spálni 

Počas popoludňajšieho oddychu dbá učiteľka na primerané oblečenie detí. Pri prezliekaní deti 

motivuje podľa ich schopnosti k sebaobsluhe a dôslednosti pri odkladaní zvrškov odevu. Zabezpečí 

pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí. 

Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu 

spánku. Počas odpočinku si učiteľka dopĺňa triedne písomnosti, pripravuje pomôcky, prípadne 

študuje odbornú literatúru. 

Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. Deťom, ktoré 

majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa popoludňajší oddych skracuje a venujú sa 

pokojnejším hrám, výchovno-vzdelávacím činnostiam (čítanie kníh, grafomotorické precvičovania, 

pracovné zošity). Každé dieťa má pridelené svoje lehátko. Posteľnú bielizeň (plachta, paplón, vankúš, 

návlečka na vankúš, nepremokavú plachtu) prinesie do MŠ zákonný zástupca dieťaťa Vzhľadom na 

psychohygienu dieťaťa je odpočinok povinný pre všetky deti.  

 

9.17 Organizácia při výdaji jedla 

 
ČASOVÝ HARMONOGRAM PODÁVANIA JEDLA: 

 Časové rozpätie 

DESIATA od 8:45 do 9:15 hodiny 

OBED od 11:10 do 11:50 hodiny 

OLOVRANT od 14:30 – 14:50 hodiny 

 

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca 

školskej jedálne. Vedúca školskej jedálne zabezpečuje pitný režim v rámci podávania desiaty, obeda 

a olovrantu. Spolupracuje pri zabezpečovaní pitného režimu v priebehu dňa, pričom sú dodržané 

hygienické zásady pri manipulácii s riadom, ktorý je na tieto účely vyčlenený. Ďalej zabezpečuje 

zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. 

Nie je prípustné dožadovať sa pre dieťa iných potravín a nápojov, ako je napísané v jedálnom lístku. 

Podľa § 8 ods. 3 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach požiadavkách na zariadenia pre 

deti a mládež nie je povolené donášať stravu, ovocie ani nápoje, okrem detí, pri ktorých sa podľa 

posúdenia lekára vyžaduje osobitné stravovanie. V takomto prípade je zákonný zástupca povinný 
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predložiť potvrdenie od odborného lekára  danú záležitosť konzultovať s vedúcou školskej jedálne. Za 

povolenie výnimky v strave na základe lekárskeho potvrdenia zodpovedá vedúca školskej jedálne.  

Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri 

tom uplatňujú  individuálny prístup k deťom. Sami však dodržiavajú hygienu a kultúru stolovania. 

Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov aj prikrmuje. Nenúti ich jesť!  Ak 

dieťa ochorie a zákonný zástupca dieťa včas neodhlási zo stravy, môže si obed v prvý deň ochorenia 

dieťaťa prevziať do obedára v čase od 11,00 hod. – 11,25 hod. 

Deti 2-4 ročné  používajú pri jedle lyžicu, deti 4-5 ročné používajú  postupne celý príbor / s 

prihliadnutím na individuálne kompetencie detí/, deti 5 - 6 ročné používajú kompletný príbor od 

začiatku školského roka.  

V čase obeda dohliada na správnosť stolovania učiteľka rannej zmeny, ktorá stoluje až po odovzdaní 

detí učiteľke odpoludňajšej zmeny. Za čistotu stolov zodpovedajú upratovačky. 

 

9.18 Organizácia počas pobytu vonku  

Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora, alebo vychádzky. 

Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Výnimkou, keď sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé 

klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď (nie mrholenie). V jarných a letných 

mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2-krát 

počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách. V čase od 11,00 do 15,00 hod. sa v tomto 

období obmedzuje pobyt vonku na minimum. Počas letných mesiacov s vysokými dennými teplotami 

musia mať deti pri pobyte vonku hlavu pokrytú vhodným doplnkom (šiltovka, klobúk a pod.), aby sa 

predišlo úpalu. Odporúča sa vzdušné oblečenie s prírodných materiálov. 

Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú 

činnosť. Pri odchode z materskej školy na dvor učiteľka deti prepočíta. Neodmysliteľnými činnosťami 

počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry s loptou a iné pohybové, športové 

a hudobno-pohybové hry, ako aj kreslenie kriedovým pastelom na chodník, tabule, kolobežkovanie 

atď. Učiteľka venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia 

v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy. 

 

PRI POBYTE VONKU SA TRIEDY RIADIA HARMONOGRAMOM  

 

 

 

 

 

Trieda Deň pobytu na školskom dvore, vychádzke 

I. a II. trieda 
pondelok, streda, piatok realizovaný pobyt na 
školskom dvore 

III. a IV. trieda 
pondelok, streda, piatok realizovaná  
vychádzka 

III. a IV. trieda 
utorok, štvrtok realizovaný pobyt na školskom 
dvore 
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Skôr ako sa pobyt detí uskutoční na školskom dvore, učiteľka skontroluje bezpečnosť areálu, podľa 

potreby odstráni z dosahu nebezpečné predmety, prípadne zabezpečí ich likvidáciu upratovačka MŠ. 

Za vyloženie hračiek zo skladových priestorov a následne uloženie hračiek späť do skladových 

priestorov zodpovedajú učiteľky.  

Na vychádzke pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia 

a bezpečnosti detí. Dáva znamenie zdvihnutou rukou alebo používa terč na zastavenie premávky, 

vchádza na vozovku prvá a odchádza posledná. 

            Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od štyroch do piatich 

rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si 

vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca MŠ, ktorý pod vedením učiteľa 

dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi mladšími ako 3 roky, s deťmi vo veku od 3 do 4 rokov 

a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch 

zamestnancov. 

             

9.19   Organizácia krúžkovej činnosti 

Záujmové krúžky sa v materskej škole realizujú pod vedením lektorov, ktorí sú spôsobilí 

vykonávať záujmové aktivity s deťmi, ak nie je ustanovené iné rozhodnutie vydané MŠVVaŠ SR pre 

dané obdobie. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovední kvalifikovaní lektori 

a učitelia, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke materskej školy plán činnosti. V plnej 

miere zodpovedajú počas činnosti za zdravie a bezpečnosť detí. 

Preberanie detí prebieha v triede na základe písomnej evidencie detí, ktoré sa v daný deň zúčastnia 

danej činnosti medzi učiteľkou MŠ a lektorkou.  

 

9.20  Organizácia ostatných aktivít 

Výlety, vystúpenia, rôzne akcie a podujatia usporiadané  materskou školou sa organizujú so 

súhlasom zriaďovateľa a na základe plánu práce školy iba s informovaným súhlasom zákonných 

zástupcov detí, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické 

potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. 

Výlet alebo exkurzia sa organizujú podľa § 7 ods. 9  vyhlášky Ministerstva školstva SR č.306/2008 Z. z. 

o materskej škole novelizovanej vyhláškou MŠ SR č.308/2009 o materskej škole. 

Na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca. 

Na korčuľovaní je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca. 
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Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie vedúci pedagogický zamestnanec poverený  riaditeľom 

školy, organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít, vrátane poučenia zúčastnených osôb a 

detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé 

zúčastnené osoby svojím podpisom.  

 

9.21 Vykonávanie pedagogickej praxe v MŠ 

Študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe 

počas školského roka sa hlásia u riaditeľky materskej školy. 

Riaditeľka školy: 

✓ Poučí študentky o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených. 

✓ Oboznámi študentky so Školským poriadkom materskej školy, Školským vzdelávacím poriadkom, 

Organizačným poriadkom a školskou dokumentáciou. 

 

9.22 Doklad o získaní predprimárneho vzdelania  

S účinnosťou od 1. januára 2021 je dokladom o získanom predprimárnom stupni vzdelania 

Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania (ďalej len „osvedčenie“). Na osvedčenie vydané 

cirkevnými materskými školami na predpísanom tlačive schválenom ministerstvom školstva v 

štátnom jazyku sa umiestňuje odtlačok pečiatky v červenej farbe s názvom školy. V súlade s § 4 ods. 2 

vyhlášky č. 326/2008 Z. z. materská škola vedie evidenciu vydaných osvedčení. Vydáva na konci 

obdobia školského vyučovania s dátumom 30. jún príslušného kalendárneho roku. V prípade, ak 

tento dátum vyjde napr. na sobotu alebo nedeľu, vydáva sa s dátumom, ktorý pripadne na posledný 

pracovný deň pred týmto dátumom. Osvedčenie podpisuje riaditeľ školy; jeho podpis musí byť 

vlastnoručný. Je to verejná listina, nemožno na nej robiť opravy údajov. O vydaní osvedčenia sa urobí 

záznam v osobnom spise dieťaťa. Osvedčenie sa vypisuje písaným písmom - perom alebo 

prostredníctvom počítača. Materské školy, ktoré majú zakúpenú licenciu na program umožňujúci 

elektronické vypisovanie osvedčenia, vypisujú osvedčenie prostredníctvom tohto programu. V súlade 

s § 3 ods. 1 a 2 vyhlášky MŠ SR č. 326/2008 Z. z. na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa aj 

materská škola má povinnosť vydať odpis osvedčenia. 

 

10. PLATBY ZA POBYT DIEŤAŤA V MŠ 

Na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s hmotným zabezpečením  materskej školy,  

prispieva zákonný zástupca, alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť. 
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V prípade, že rodič neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne môže riaditeľ po 

predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského 

zariadenia. 

 

10.1 Príspevok za čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ  

Na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s hmotným zabezpečením materskej školy,  

prispieva zákonný zástupca, alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť vo výške: 

- dieťa vo veku od 2 do 3 rokov 20,- €,  

- dieťa vo veku 3-4 rokov 10,- € .  

Výška mesačného príspevku na jedno dieťa na čiastočnú úhradu výdavkov CMŠ je určená v súlade s 

§2, písm. c), zákona č 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a v súlade so VZN zriaďovateľa školy č. 1/2019. 

Tento príspevok sa uhrádza  do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet materskej školy: 

IBAN: SK68 0900 0000 0050 3098 5069.  

Ako variabilný  symbol sa uvádza mesiac a rok (napr. 09 2021), do poznámky sa uvádza meno a 

priezvisko dieťaťa, trieda, ktorú dieťa navštevuje (napr. Janko Mrkvička, žabky).  

 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

- ktoré  má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

-  ak zákonný  zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa § 10 – 15 

zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi,  

- ktoré  je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 

- ktoré  má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať posebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,  

- keď bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom  

Zákonný zástupca hradí tiež jednorázové poplatok za celý školský rok po odsúhlasení zák. 

zástupcov:          10,-  eur TRIEDNY FOND, na zakupovanie hračiek, učebných pomôcok, výt. materiálu 

             10,- eur RODIČOVSKÝ FOND, ktorým MŠ zabezpečuje pokrytie výdavkov spojených s 

usporadúvaním akcií pre rodičov a deti (karneval, Mikuláš, Deň Detí, rôzne divadielka...),  

            10,- eur HYGIENICKÝ FOND, hygienických pomôcok.  

Evidenciu nákupov vo forme bločkov si vedie triedna učiteľka.  
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10.2 Poplatok za stravovanie 

 Zápisným lístkom na stravovanie rodič potvrdzuje, že dieťa je prihlásené na stravu v školskej 

jedálni. Podľa vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 o zariadení školského stravovania rodič je povinný dieťa 

vyhlásiť z obeda počas neprítomnosti z dôvodu choroby.  Odhlasovanie sa vzťahuje aj na dieťa v 

hmotnej núdzi prípadne štátnej dotácie.  

Strava sa odhlasuje deň vopred do 14:00 hodiny na tel. č. 0948/264 922 vedúcej školskej jedálne 

alebo 056/6283438. V prípade choroby do 7:30 hodiny ráno v ten deň. 

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Je možné si 

odobrať obed do prineseného obedára v prvý deň neprítomnosti pre chorobu. Nakoľko rodič nesmie 

vstupovať do priestorov školskej jedálne, pre stravu môže prísť v čase od 11:00 – 11:30 hodiny 

hlavným vchodom školskej kuchyne.  

Okrem tohto príspevku za čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ je rodič povinný uhradiť 

aj príspevok na stravovanie dieťaťa. Zákonný zástupca uhrádza náklady na stravovanie najneskôr do 

10. dňa v mesiaci.  

Spôsob úhrady:  

- trvalým alebo prevodným príkazom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti u vedúcej ŠJ 

- č. účtu je: SK30 0900 0000 0050 3098 4197 pričom rodič do poznámky uvedie meno a 

priezvisko dieťaťa 

Aktuálna výška príspevku na stravu: 

 – desiata: 0,36 €, obed: 0,85€, olovrant: 0,24€,  0,10 € režijné náklady         SPOLU: 1,55 € 

V prípade, že rodič neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne, riaditeľ môže po 

predchádzajúcom upozornení  rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského 

zariadenia. 

 

11. POŽIADAVKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA DETÍ 

Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky o materských školách za vytvorenie bezpečných a hygienických 

podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ. MŠ pri výchove a vzdelávaní, pri 

činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb je povinná: 

➢ Prihliadať na základné fyziologické potreby detí. 

➢ Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov. 

➢ Zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí. 

➢ Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí. 
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➢ Viesť evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno-

vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných materskou školou. 

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrovanou súčasťou obsahu výchovy a 

vzdelávania v materských školách. Deti sa prostredníctvom tohto obsahu učia chrániť si svoje zdravie 

a zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie. Učiteľky materskej školy 

nie sú oprávnené podávať deťom lieky (antibiotiká, príp. sirupy, homeopatiká, podporné výživové 

doplnky, sprej do nosa a pod., ktorých podanie by mohlo ohroziť život dieťaťa). Je možné na základe 

individuálnej dohody s rodičmi dohodnúť podávanie lieku, ktorý ohrozuje život dieťaťa (uštípnutie 

hmyzom, epileptický záchvat a pod.). Konkrétne podmienky, za akých budú medikamenty dieťaťu 

podávané (spôsob podávania, osoba, ktorá medikamenty podá, informovaný súhlas rodičov, 

odporúčania – písomné pokyny lekára atď.) a záznam o podávaní medikamentov sa zaznačí 

v osobnom spise dieťaťa. V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne 

vzdelávanie dve učiteľky striedavo na zmeny. Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej 

atmosféry v MŠ, ochranu psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani 

neprimerané inhibičné metódy výchovy. 

 Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti 

možnosti použitia deťmi. 

 

11.1 Neprevzatie dieťaťa do materskej školy zamestnancom 

Podľa § 24 ods. 6 zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré: 

➢ je spôsobilé na pobyt v kolektíve, 

➢ neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, 

➢ nemá nariadené karanténne opatrenie. 

            Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje 

zákonného zástupcu dieťaťa, alebo splnomocnenú osobu. 

V zmysle ochrany zdravia ostatných detí a zamestnancov  je učiteľka povinná vykonávať ranný filter. 

Cieľom ,, ranného filtra“ je identifikovať deti, ktoré navonok prejavujú zreteľné príznaky, ktoré by 

mohli znamenať infekčné ochorenie dieťaťa s možnosťou ohrozenia ostatných detí v MŠ. Pri 

vykonávaní ,,ranného filtra“ učiteľka MŠ zmerá teplotu,  pohľadom skontroluje oči, uši, nos a 

viditeľné časti kože a vyzve dieťa aby zakašlalo. Učiteľka je oprávnená podľa § 7 ods. 7 odmietnuť 

prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do kolektívu. Môže 

vyžadovať od zákonného zástupcu doklad o zdravotnom stave dieťaťa. (Tlačivo: bezinfekčnosť, 

bezpríznakovosti dieťaťa alebo potvrdenie od lekára). 
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 Dôvody pre neprijatie dieťaťa do MŠ ako prevencia ochrany zdravia ostatných detí: 

◄ zvýšená teplota 

◄ dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ  

◄ hnisavý výtok z očí, z uší či z nosa 

◄ užívanie antibiotík či iných liekov alebo mastičiek  

◄ pomočovanie 

◄ voš vlasová 

◄ infekčné a prenosné choroby,  črevné ťažkosti – hnačka, zvracanie 

◄ na tvári alebo na končatinách má zapálené, hnisajúce miesta s chrastami 

Zákonný zástupca je povinný informovať o zmenách zdravotného stavu dieťaťa. 

  
11.2 Izolovanie dieťaťa počas pobytu v materskej škole 

V prípade, že sa u dieťaťa prejavia príznaky ochorenia počas pobytu v MŠ, učiteľka ihneď 

informuje zákonného zástupcu o jeho zdravotnom stave. Podľa § 24 ods. 9 zákona č. 355/2007 Z.z. je 

materská škola povinná zabezpečiť izoláciu dieťaťa od ostatných detí, ak dieťa počas dňa prejavilo 

príznaky akútneho prenosného ochorenia. Zákonný zástupca je povinný dieťa bezodkladne prevziať z 

materskej školy. Prípadnú dezinfekciu vykonajú prevádzkoví zamestnanci školy.  

 

11.3 Úraz dieťaťa 
 

V každej triede je umiestnená 1 stabilná lekárnička  na poskytnutie prvej pomoci. Ak dieťa 

utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz 

a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Tento záznam dá zákonnému zástupcovi na 

podpis. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, učiteľka s ihneď skontaktuje so 

zákonným zástupcom dieťaťa, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom, príp. 

taxislužbou. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický 

kontakt so zákonným zástupcom, zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení zákonnému 

zástupcovi dieťaťa. V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, učiteľka požiada o privolanie rýchlej 

zdravotnej pomoci a zákonných zástupcov, ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú 

pomoc. Ak je potrebné ošetrenie v nemocnici službukonajúca učiteľka sprevádza dieťa až do príchodu 

zákonného zástupcu. Úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá zákonnému 

zástupcovi dieťaťa. 

             Úraz sa eviduje aj elektronicky vo  webovej aplikácii podľa metodického usmernenie č.4/2009-

R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri 
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vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, ktorou upresňuje 

postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii školského úrazu a nebezpečnej udalosti. 

 

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí:  

➢ Materská škola vedie knihu (zošit) evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov. 

➢ Evidencia obsahuje: Meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz. 

➢ Deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis, ako k úrazu došlo. 

➢ Svedok úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase 

vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie. 

➢ Počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu. 

➢ Zdravotnú poisťovňu dieťaťa. 

➢ Zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu. 

 

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze:   

➢ V prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr. 

➢ Záznam do knihy (zošita) evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával 

v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa. Ak ani to 

nie je možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľom školy. 

➢ Záznam do knihy (zošita) evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň úrazu. 

➢ Ak dieťa chýba menej ako 4 dni, tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz. 

➢ Ak dieťa chýba z dôvodu školského úrazu v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára viac 

ako 3 dni považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz. 

Materská škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do 4 dní po oznámení 

vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý 

v čase úrazu vykonával dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa, ktorý úraz 

zaevidoval, a to najneskôr do 7. kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu. 

 

11.4 Opatrenia v prípade pedikulózi 

V prípade zistenia pedikulózy (výskyt vši detskej), zákonný zástupca ihneď informuje učiteľku. 

Zákonný zástupca je povinný zbaviť dieťa vší a všetkých hníd a vykoná dezinsekciu hrebeňa dieťaťa. 

Zákonný zástupca ďalej zabezpečí opratie a vyžehlenie uteráka, pyžama a posteľnej bielizne dieťaťa. 

Pri zistení pedikulózy u dieťaťa, učiteľka nesmie prijať takéto dieťa do kolektívu MŠ.  
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Pedikulóza (zavšivavenie) je prenosné parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje parazit Voš detská, 

hlavová. Voš detská sa šíri hlavne: 

✓ pri priamom kontakte, najmä v kolektívoch ako je rodina, škola, školské zariadenia, pri spaní 

viacerých detí v jednej posteli, pri hre, 

✓ prostredníctvom rôznych predmetov, napr. hrebeňoch, pokrývok hláv, uterákov, šálov, odevov, 

ak sa napr. voš dostane na golier odevu, je možný prenos na iné ošatenie v šatniach 

Preventívne povinnosti školy: 

✓ zabezpečiť informovanosť všetkých zákonných zástupcov detí navštevujúcich školu, o prevencii 

výskytu vší v zariadení a ich povinnostiach: 

✓ dodržiavanie osobnej hygieny vrátane: - častá a pravidelná výmena osobnej a posteľnej bielizne 

✓ pranie bielizne pri vysokých teplotách, pranie a dezinsekcia čiapok, šatiek, šálov, hrebeňov 

✓ pravidelné prehliadky vlasov detí, 

✓ poslať dieťa do kolektívneho zariadenia bez vší a hníd, 

✓ ihneď informovať triedneho učiteľa, vedenie školy o výskyte vší u svojho dieťaťa za účelom 

zabezpečenia opatrení aj v kolektívnom zariadení. 

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať: 

U všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých rodinných príslušníkov je nutné umyť vlasy 

šampónom proti všiam dostupným na trhu – Parasidose, presne podľa návodu výrobcu alebo 

dezinsekčným sprayom Diffusil H, De-vos - vlasový gél, Jacutingel, Nemoxan - kondicionér, prípadne 

podľa aktuálnej ponuky. Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých 

teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť. Čiapky, šatky, šály a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť, je 

nutné vyprať min. v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom 

slnečného žiarenia, príp. postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz. Predmety prichádzajúce do 

priameho styku s vlasmi (hrebene, kefy) je potrebné ošetriť prípravkom Biolit na lezúci hmyz, 

prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru (Savo, Chloramin). Zásadné je zabezpečenie vysokej 

úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny 

(uterák, hrebeň) a zabrániť ich vzájomnému používaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, 

prípadne iných pokrývok hlavy. Ak sa zistíme výskyt vši v materskej škole okamžite dieťa izolujeme od 

ostatných detí, telefonicky kontaktujeme zákonného zástupcu, aby si prišli prevziať dieťa. Učiteľky 

oznámia rodičom prostredníctvom vývesiek v šatni výskyt vši detskej v MŠ a vyzvú rodičov k 

spolupráci pri jej odstraňovaní. Prevádzkoví zamestnanci vydezinfikujú osobné veci detí (hrebene, 

skrinky a prezlečú posteľnú bielizeň). Dieťa, u ktorého bol výskyt vši detskej môže byť prijaté do MŠ 

len v prípade, ak je hlava dieťaťa čistá – bez nálezu hníd (vajíčok) a vší. Potvrdenie od lekára je 

potrebné priniesť iba v sporných prípadoch, ak pedagóg po prehliadke hlavy dieťaťa skonštatuje, že 

dieťa nie je odvšivavené a rodič tvrdí opak.  
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Pri riešení problému výskytu vší u detí sa odporúča postupovať citlivo s individuálnym prístupom. 

Zákonný zástupca má povinnosť starostlivosti o dieťa, vrátane umožnenia poskytnúť mu zdravotnú 

starostlivosť. Ak zákonný zástupca odmieta liečenie dieťaťa, možno túto skutočnosť považovať za 

nedodržanie povinnosti starostlivosti o toto dieťa a navyše dochádza aj k porušeniu základných práv 

dieťaťa. Riešenie tejto situácie je v kompetencii zodpovedných inštitúcií v sociálnej oblasti. 

 

12. PODMIENKY  ZAOBCHÁDZANIA  S  MAJETKOM  MŠ 

1. Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude požadovať 

úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa to aj na 

splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy pre dieťa. 

2. Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od 

zákonných zástupcov nebude požadovať. 

3. Vchod do materskej školy je zaistený zámkom aj závorou. Kľúče má riaditeľka MŠ, všetci učitelia, 

upratovačky a školník. V priebehu prevádzky MŠ za uzamknutie budov zodpovedajú upratovačky. 

V rámci bezpečnosti a ochrany detí sú zákonní zástupcovia spoluzodpovední za uzatváranie 

vchodových dverí, nevpúšťanie do budovy podozrivých a neznámych osôb a pri podozrení sú povinní 

upozorniť zamestnancov na danú skutočnosť. 

4. V MŠ je bez sprievodu zamestnanca materskej školy akýkoľvek pohyb cudzej osoby zakázaný. 

5. Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca materskej školy. 

6. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode o hmotnej 

zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace 

s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce. 

7. Osobné veci si zamestnanci odkladajú na určené miesto. 

8. Po ukončení prevádzky MŠ všetky priestory skontroluje a uzamkne službu konajúca upratovačka. 

Pre zamestnancov materskej školy aj pre zákonných zástupcov platí povinnosť šetrného  

zaobchádzania s majetkom  MŠ. Všetky práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si 

zamestnanci plnia v zmysle pracovnej náplne. Osobné veci si zamestnanci ukladajú na uzamykateľné 

miesto. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná skontrolovať uzatvorenie okien a dverí triedy.  

 

13. SŤAŽNOSTI, OZNÁMENIA, PODNETY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

Zákonný zástupca má právo podať sťažnosť a to v prípade  poškodenia práv jeho dieťaťa resp. 

pri nedodržaní pracovných povinností zo strany zamestnanca materskej školy. Sťažnosť je možné 

podať ústne alebo písomne vykonaním písomného záznamu zástupkyňou materskej školy resp. 

riaditeľkou školy. Zástupkyňa materskej školy resp. riaditeľka školy je povinná podnet riadne 
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prešetriť, zvážiť jeho opodstatnenosť a prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov. Riaditeľka je 

povinná bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu a odstrániť jeho následky.  

Zákonný zástupca berie na vedomie, že sťažnosť nebude riešiť v prítomnosti detí, jeho prejav bude 

bez zbytočných emócií tak, aby neprišlo k nežiaducim vplyvom na detskú psychiku.  

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Školský poriadok je záväzný dokument pre všetkých zamestnancov materskej školy a zákonných 

zástupcov. Každý zamestnanec a aj zákonný zástupca dieťaťa je povinný svojim podpisom  potvrdiť, 

že sa bude  riadiť školským poriadkom materskej školy. V prípade, že zákonný zástupca nesúhlasí so 

školským poriadkom materskej školy, riaditeľka školy môže ukončiť dochádzku jeho dieťaťa do MŠ.  

Porušenie školského poriadku zamestnancami materskej školy bude kvalifikované ako porušenie 

pracovnej disciplíny a v prípade zákonných zástupcov môže riaditeľka vydať rozhodnutie o 

predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.  

V prípade, ak sa ukáže,  že je potrebné niektoré časti školského poriadku zmeniť, doplniť alebo 

vypustiť, bude sa to realizovať formou dodatkov. Zákonnému zástupcovi aj zamestnancovi materskej 

školy je školský poriadok celoročne prístupný v každej šatni danej triedy a na webovom sídle školy.  

 

Tento Školský poriadok nadobúda platnosť 13.09.2022. 

Týmto sa ruší Školský poriadok vydaný dňa 11.11.2021, vrátane všetkých jeho dodatkov. 

Ďalšie zmeny budú riešené dodatkom.  

 

Vyjadrenie zriaďovateľa k čase prevádzky a vnútornému poriadku materskej školy: 

Gréckokatolícka eparchia Košice, Dominikánske nám. 2/A, 043 43 Košice, súhlasí s časom prevádzky 

Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku, U. J. Švemu 4, 071 0 1Michalovce od 

6:30 hod. do 16:30 hod. 

Za zriaďovateľa:          ........................................................... 

                  Mgr. Karol Knap 

                        riaditeľ Košického eparchiálneho a školského úradu 

Školský poriadok bol prerokovaný:  

Pedagogickou radou dňa 31.8.2022 

Radou školy    dňa 13.9.2022                                      ................................................ 

              Mgr. Katarína Čintalová 

V Michalovciach, 30.8.2022       riaditeľka MŠ 
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           PRÍLOHA č. 1 

ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY A VNÚTORNÝ PORIADOK MŠ V ČASE PANDÉMIE COVID -19 

V období počas pandémie, mimoriadnej situácie a núdzového stavu bude prevádzka CMŠ bl. 

biskupa V. Hopku otvorená 9 hodín denne, v čase od 7,00 do 16,00 hod. so súhlasom zriaďovateľa.  

✓ Deti v čase pandémie budú preberané ráno iba do svojich tried v čade od 7.00 hodine. 

Prevzatie dieťaťa poobede je možné iba z jeho triedy do 16.00 hodiny. 

✓ Deti v doprovode rodičov budú prichádzať do školy v čase 7:00 – 8:15 iba s rúškom. O 8:15 

hodine sa vstupná brána školy zamkne. 

✓ Príchod dieťaťa bude zabezpečený v sprievode zákonného zástupcu alebo po dohode so 

zákonným zástupcom s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. 

✓ Rodič dieťaťa vstupuje do priestorov MŠ len na nevyhnutný čas, maximálne 10 minút. 

✓ Pri vstupe do MŠ bude zabezpečený ranný zdravotný filter, t. j. meranie teploty detí 

bezdotykovým teplomerom a dezinfekcia rúk. 

✓ Po príchode do školy sa dieťa prezuje (neprezlieka sa, je už oblečené vo veciach, v ktorých 

bude v MŠ) a odloží si veci do skrinky, bude mu zmeraná teplota, následne si ide umyť ruky 

pred učiteľkou a odchádza do triedy. Okrem rezervného rúška (spolu 2 kusy, papierových 

jednorázových utierok na ruky), dieťa nič iné do školy nenosí. Je zakázané nosiť vlastné fľaše, 

vody, sladkosti, hračky. 

✓ Dieťa si pred vstupom do triedy umýva ruky – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku.  

✓ Na toaletách použije rovnako mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky. 

✓ Dieťa nosí rúško pri príchode a odchode v priestoroch materskej školy. 

✓ Pedagogický zamestnanec MŠ alebo riaditeľkou poverený pedagogický zamestnanec 

/asistent učiteľa/ nosí rúško pri rannom prijímaní a odovzdávaní detí, pri vydávaní stravy a 

podľa pokynov RÚVZ a usmernení ministerstva školstva. 

✓ Krúžková činnosť Anglický jazyk prebieha v samostatnej miestnosti, riaditeľni. Počas priebehu 

krúžkovej činnosti nedochádza k miešaniu detí z iných tried. 

✓ V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 

✓ Výmena posteľného prádla sa realizuje 1x týždenne. 

✓ Čistenie zubov po obede sa v čase pandémie neuskutočňuje. 

✓ Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 2x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, 

povrchov, sa vykonáva minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). Minimálne 

1x denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa deti, pedagogickí 

zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú. 
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PRÍLOHA č. 2 

   

 

HARMONOGRAM KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov krúžkovej činnosti Zastrešuje Deň krúžku Čas trvania 

  - - 

Anglický jazyk 
Centrum jazykov 

Želinský 

pondelok, 

streda 
15,15 – 15,45 

Logopedické precvičovanie 

SÚKROMNÉ 

PEDAGOGICKO-

PSYCHOLOGICKÉ 

CENTRUM PAVLOVCE 

NAD UHOM 

Utorok (1x 

mesačne) 
- 



Školský poriadok Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku 34 

         Príloha č. 1  

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  
  
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a 

školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) 

zákona č. 245/2008   
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 

245/2008   
Z. z“), a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede.  

  

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka    

Dátum narodenia dieťaťa/žiaka    

Adresa trvalého pobytu dieťaťa/žiaka    

  
Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka*: 

.....................................................................................................  *vypĺňa sa len v prípade neplnoletého dieťaťa/žiaka  

  

Podľa § 144 ods.7 písm. d) zákona č.245/2008 Z. z. 

vyhlasujem, že:  (označte „X“)  

□ dieťa/žiak nemá ani jeden z nasledujúcich príznakov: neprimeraná únava, bolesť hlavy 

a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest (nádcha, 

bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie), známky ochorenia tráviaceho 

traktu (bolesť brucha, vracanie, hnačka),  

  

□ všeobecným lekárom pre deti a dorast a ani na základe vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa 

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na 

ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou 

pozitívnou na ochorenie, nie je dieťaťu/žiakovi nariadené karanténne opatrenie.  

  

Som si vedomý(á), že v prípade zmeny zdravotného stavu a prejavovania vyššie 

uvedených príznakov ochorenia dieťa/žiak musí zostať doma a nemôže navštevovať 

školu. Rovnako som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, 

najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) 

zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.  

  

  

  

  

  
V ................................. dňa ...................  ........................................................................................   podpis  
  (zákonný zástupca/plnoletý žiak)  
  

  

  

  

  

      
Verzia: 1.0        Dátum: 15. 8. 2022  
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PRÍLOHA č. 3b  

Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti 

Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie 
v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 
písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. .o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať 
riziko prerušenia výučby v triedach. 
 

Meno a priezvisko   
Dátum narodenia   

Adresa trvalého pobytu  

 

Vyhlasujem, že: (označte „X“) 

□ nemám ani jeden z nasledujúcich príznakov: neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, 

zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest (nádcha, 
bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie), známky ochorenia 
tráviaceho traktu (bolesť brucha, vracanie, hnačka), 

□ regionálny úrad verejného zdravotníctva ani všeobecný lekár mi nenariadil karanténne 

opatrenie, 

□ nebol/a  som v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte1 s osobou pozitívnou na 

ochorenie COVID-19,2 

□  v prípade, že som bol/a za posledných 14 dní v zahraničí, tak som po vstupe na územie 

Slovenskej republiky splnil/a povinnosť domácej izolácie 10 dní, alebo obdržal/a 
negatívny výsledok PCR testu po 5-tom dni domácej izolácie, alebo si uplatňujem status 
plne zaočkovanej osoby3. 

 

Som si vedomý/á právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si 
vedomý/á, že by som sa dopustil/a priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

V............................... dňa: .............................                   ............................................................                         
                  Podpis  
                                                                                         

 

 
1 úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, 

alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 
minút, alebo činnosť pracovníka prvej línie (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-
19 bez použitia odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP). Za úzky kontakt sa nepovažuje osoba, ktorá v zmysle definície 
aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR nie je považovaná za úzky kontakt (štandardne osoba plne zaočkovaná alebo osoba, ktorá prekonala 
COVID-19) 

2 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia a k nariadeniu karantény 
3  za plne očkovanú osobu sa považuje osoba: a) najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s 

dvojdávkovou schémou, b) najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, 
alebo c) najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu 
COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. 
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PRÍLOHA č. 4 

 

 

 

PIKTOGRAMY OZNAČUJÚCE DODRŽIAVANIE HYGIENICKÝCH OPATRENÍ 

V MATERSKEJ ŠKOLE 
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PRÍLOHA č. 5 

OBOZNÁMENIE SA S OBSAHOM ŠKOLSKÉHO PORIADKU 

Svojim podpisom vyjadrujem, že som sa dôkladne oboznámil/a s obsahom Školského 

poriadku Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku, Ul. J. Švermu 4, 

Michalovce platného v šk. roku 2022/202 a svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z neho. 

 

P.Č. MENO A PRIEZVISKO ZAMESTNANCA PODPIS ZAMESTNANCA 

1. BC. BOŽENA HREŇOVÁ  

2. ZUZANA OVSANÍKOVÁ  

3. BC. MARTINA JUSKOVÁ  

4. BC. ANDREA KOPKOVÁ  

5. MGR. KATARÍNA ČINTALOVÁ  

6. ĽUBICA NEMJOVÁ  

7. BC. MONIKA HARVANOVÁ  

8. MGR. MIROSLAVA SCHÓNOVÁ  

9. MGR. EVA HRUŠOVSKÁ  

10. RÚT ZORVANOVÁ  

11. MARTINA PETRÍKOVÁ  

12. KATARÍNA VASIĽOVÁ  

13. MGR. RASTISLAV ANTONY  

14. IVANA SEVKOVÁ  

15. DANA SEVKOVÁ  

16. MICHAL HLODINOK  

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   
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PRÍLOHA č. 6  

 

HARMONOGRAM PRERUŠENIA PREVÁDZKY MŠ V ŠK. ROKU 2021/2022 

Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, 

ktoré ohrozujú zdravie zverených detí alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku. 

Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená v súčinnosti so zákonom a vopred po 

prerokovaní so zriaďovateľom. Prevádzka môže byť prerušená z dôvodu nízkeho počtu detí 

v čase jesenných či jarných prázdnin. 

✓ V čase slávenia Sviatku všetkých svätých bude od 28. do 31. októbra prevádzka v materskej 

škole prerušená pri zníženom počte detí, na základe zisťovania záujmu zákonných zástupcov.  

✓ V čase slávenia vianočných sviatkov od 23. decembra 2022 do 7. januára 2023 bude 

prevádzka prerušená  /MŠ je otvorená posledný deň 22.12. štvrtok/. 

✓ V čase slávenia veľkonočných sviatkov bude od Veľkého štvrtka 06.4.2023 do 

Veľkonočného utorka (11.4.2023)  prevádzka materskej školy prerušená. 

✓ V čase letných mesiacov bude prevádzka CMŠ prvé 3 júlové týždne.  

 

 
 Termíny školských 
prázdnin v školskom 
roku 2022/2023 
Prázdniny  

Posledný deň 
vyučovania pred 
začiatkom prázdnin  

Termín prázdnin  Začiatok 
vyučovania po 
prázdninách  

jesenné  27. október 2022 
(štvrtok)  

28. október – 31. október 2022  2. november 2022  
(streda)  

vianočné  22. december 2022  
(štvrtok)  

23. december 2022 -  7. január 2023 9. január 2023  
(pondelok)  

jarné  Košický kraj, 
Prešovský 
kraj  

03. marec 2023  
(piatok)  

6.marec – 10.marec 2023  12. marec 2023  
(pondelok)  

Banskobystrický kraj, 
Žilinský kraj, 
Trenčiansky kraj  

24. február 2023  
(piatok)  

27. február – 3. marec 2023  
 

6. marec 2023  
(pondelok)  

Nitriansky, 
Bratislavský, Trnavský 

17. február 
(piatok) 

20. február – 24. február 2023 27. február 2023 
(pondelok) 

Veľkonočné  5. apríl 2023  
(streda)  

6. apríl – 11. apríl 2023  12. apríl 2023  
(streda)  

Letné  30. jún 2023  
(štvrtok)  

1. júl – 31. august 2023  4. september 2023  
(pondelok)  
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DODATOK č.1 

CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA BLAHOSLAVENÉHO BISKUPA VASIĽA 

HOPKU, UL. J. ŠVERMU 4, 071 01 MICHALOVCE 

 

I. TRIEDA   

 

Svojím podpisom vyjadrujem, že som sa dôkladne oboznámil/a s obsahom Školského 

poriadku Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku, ul. J. Švermu 4, 

Michalovce, platného v školskom roku 2022/2023 a svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z 

neho. 

 

P.Č. MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA 

1. JAKUB ANTAL  

2. NATÁLIA ANTALOVÁ  

3. DÁVID CAPULIČ  

4. KRISTÍNA 

DEMČIŠÁKOVÁ 

 

5.   

6. EMILY OLIVIA 

GAZDOVA 

 

7. MICHAL HABURČÁK  

8. OLIVER HARVAN  

9. ZOJA HRICOVÁ  

10. SEBASTIÁN IVANIČKO  

11. JÚLIA JANKOVÁ  

12. JULIANA KERTÉSOVÁ  

13. SEBASTIÁN KOLESÁR  

14. JURAJ KOVÁČ  

15. ADAM LUBINSKÝ  

16. OLÍVIA MARCINOVÁ  

17. BIANKA PLUTKOVÁ  

18. KARIN SLEPÁKOVÁ  

19. RICHARD ŠTECO  

20. RICHARD ŽÁK  

21.   
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DODATOK č.2  

CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA BLAHOSLAVENÉHO BISKUPA VASIĽA 

HOPKU, UL. J. ŠVERMU 4, 071 01 MICHALOVCE 

II. TRIEDA   

 

Svojím podpisom vyjadrujem, že som sa dôkladne oboznámil/a s obsahom Školského 

poriadku Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku, ul. J. Švermu 4, 

Michalovce, platného v školskom roku 2022/2023 a svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z 

neho. 

P.Č. MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA 

1. EMMA BABINCOVÁ  

2. MATEJ BAČO   

3. ADAM BALOG  

4.   

5. ŠTEFAN ČIŽMARIK  

6. JÁN FERKO  

7. EDUARD GAJDOŠ  

8. VIVIEN HRABOVSKÁ  

9. MATÚŠ HREŇO  

10. LUKÁŠ JEREMIÁŠ  

11. THEO LECHMAN  

12. KAROLÍNA ĽOCHOVÁ  

13. PAVOL MARCIN   

14. MATÚŠ MITNÍK   

15. PETRA ONDILLOVÁ  

16. PETRA PASTIRIKOVÁ  

17. EMMA PAVELKOVÁ  

18. CYRIL ROMAN  

19. KAROLÍNA 

STYRANČÁKOVÁ 

 

20. ADAM ŠAMUDOVSKÝ  

21. ALEXANDRA 

TOMÁŠOVÁ 

 

22. KAROLÍNA TÓTHOVÁ  

23. JAKUB VÝBOCH  

 



Školský poriadok Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku 41 

  DODATOK č.3  

CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA BLAHOSLAVENÉHO BISKUPA VASIĽA 

HOPKU, UL. J. ŠVERMU 4, 071 01 MICHALOVCE 

III. TRIEDA   

 

Svojím podpisom vyjadrujem, že som sa dôkladne oboznámil/a s obsahom Školského 

poriadku CMŠ blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku, ul. J. Švermu 4, Michalovce, platného 

v školskom roku 2022/2023 a svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z neho. 

P.Č. MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA 

1. ETHEL ADAMÍK  

2. DOMINIK BABJAK  

3. SÁRA BRUŇOVÁ   

4. ADAM ČIŽMÁR  

5. ISABELLA DECHOVÁ  

6. ALEX EBSKÝ  

7. JÁN HRIC  

8. FILIP IHNÁT  

9. MELÁNIA 

KARAMANOVÁ 

 

10. BENJAMÍN KUKUČ   

11. SAMUEL MINDA   

12. OLÍVIA ONDOVÁ   

13. DOMINIK PAPINČÁK   

14. LAURA PETROC   

15. MATÚŠ RUSŇÁK  

16. ŠIMON SENIČ  

17. SAMUEL SOVŠÁK  

18. DOMINIKA 

TREŠČANSKÁ 

 

19. JOHANA VARGOVÁ  

20. ELIŠKA VASIĽOVÁ   

21. SOFIA VATRAĽOVÁ   

22.  STELA WERFEROVÁ  

23. ADRIÁN ZALUŽICKÝ  

24. ADAM ZBOJAN   
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                                                                                                                      DODATOK č.4 
CMŠ BLAHOSLAVENÉHO BISKUPA VASIĽA HOPKU, UL. J. ŠVERMU 4,  

071 01 MICHALOVCE 

IV. TRIEDA 

 

Svojím podpisom vyjadrujem, že som sa dôkladne oboznámil/a s obsahom Školského 

poriadku CMŠ blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku, ul. J. Švermu 4, Michalovce, platného 

v školskom roku 2022/2023 a svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z neho. 

P.Č. MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA 

1. LEONARD ANTONI  

2. TOBIAS BOCAN  

3. ĽUBOŠ CAPULIČ  

4. ZARA DANKOVÁ  

5. ANNA FARKAŠOVÁ  

6. GOMER FERKO  

7. NELA FIĽKOVÁ  

8. RICHARD HORŇÁK  

9. NOAH KARAPIN  

10. KAROLÍNA KERTÉSOVÁ  

11. EMA KOLESAROVA  

12. LATIANA LILIT 

KRIŠKOVÁ 

 

13. MARTIN LUKAČ  

14. REBECCA MAČUGA  

15. LUKÁŠ MAGURA  

16. NICOLAS MAJERNÍK  

17. PATRIK MALICZKI  

18. MATÚŠ MIŠLAN  

19. SILVIA MIŠOVÁ  

20. Z. PACANOWSKA  

21. C. PUCHEINOVÁ  

22.  MICHAELA SOJKOVÁ  

23. VIKTÓRIA ŠEDIVÁ  

24. STELA TOMÁŠOVÁ   

25. PETER VALOVIČ  

 


